
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 

Αγαπάς την 7η Τέχνη; Θα σε ενδιέφερε να δεις από κοντά πώς δοµείται και 

διοργανώνεται η επικοινωνία και η παραγωγή καλλιτεχνικών έργων; 

Έλα στην οµάδα µας!! Αναζητούµε φοιτήτρια/φοιτητή ή και νέο επαγγελµατία στον 

τοµέα της πολιτιστικής διαχείρισης µε όρεξη και διάθεση για πρακτική άσκηση στη 

διαδικασία προώθησης καλλιτεχνικών έργων στον τοµέα του κινηµατογράφου! Το 

αντικείµενο εργασίας αφορά διαθεµατικά έργα κοινωνικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα που θα διοργανώνονται σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης θα είναι για 6 µήνες και υπάρχει προοπτική 

συνέχισης της συνεργασίας επ’αµοιβή. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η πολύ καλή γνώση 

Αγγλικών και Ισπανικών και η όρεξη για δηµιουργική εργασία. Η πρακτική 

άσκηση θα διενεργείται κυρίως ψηφιακά (online), αλλά και με τακτικές 

συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 

105 54) συγκεκριμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας κατόπιν συνεννόησης.  

Επικοινωνήστε µε την Δέσποινα Οικονοµοπούλου και την Ανθή Κεραµέως στα 

ακόλουθα: 

Email: depilou@gmail.com; anthi.kerameos@gmail.com 

Τηλέφωνο: 6983 034643, 6930 401311 

Για περισσότερες πληροφορίες δες στο www.desfilms.org. 
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OPEN CALL FOR INTERNSHIP 

 

 

Are you a cinema lover? Are you interested in experiencing hands-on the process of 

structuring and organizing aspects of communication and production of artistic 

projects? 

Join us in our team!! We are looking for a student or a young professional in the 

cultural management field with passion for the above fields for a 6-month 

internship in the process of communicating and promoting artistic projects in the 

film sector! The line of work is related to interdisciplinary artistic and social 

activity projects organized both in national and international level. 

The time frame of the internship is 6 months, but there is also a possibility of 

continuing the cooperation with the team in a paid position. The good knowledge 

of Greek, English and Spanish as well as the strong drive for creative work will be 

highly appreciated. The internship will be mostly taking place online, but also on 

regular meetings at Impact Hub Athens (Karaiskaki 28, Athens, 10554) during 

specific hours and days of the week upon agreement.   

Contact details: Despina Economopoulou and Anthi Kerameos 

Email: depilou@gmail.com; anthi.kerameos@gmail.com 

Telephone number: 6983 034643, 6930 401311 

For more information go to www.desfilms.org. 
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